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899 rokov od I. písomnej zmienky o obci

                   
                     

                   

Monografia obce Kocurany
Nielen  ľudia,  ale  aj  obce si  počítajú svoj  vek,  alebo presnejšie  povedané,  počet  rokov od prvej  písomnej  
zmienky. A práve najbližšia budúcnosť -  rok 2013  je spojený s okrúhlym výročím – uplynie 900. rokov od 
prvej písomnej zmienky o obci. Uvedené výročie sa stalo hlavným motivačným faktorom pre vydanie knihy 
Kocurany.  Vedenie obce sa preto rozhodlo, v tento predvianočný čas, priniesť plnofarebnú monografiu obce 
Kocurany. Príprava a tlač sa podarili zrealizovať podľa plánu, a tak sa mohlo 15. decembra 2012 uskutočniť 
podujatie,  spojené s uvedením spomínanej publikácie medzi čitateľov. K pozvaným hosťom patrili  predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, primátor Bojníc a poslanec TSK František 
Tám, poslanec TSK Štefan Gaman, starostka Opatoviec nad Nitrou Danka Melišková a ďalší hostia, vrátane 
domácich  obyvateľov.  V rámci  kultúrneho  programu,  ktorý  sa  niesol  vo  vianočnom  duchu  a  so  scénou 
dedinského  domu,  sa  uskutočnilo  odovzdanie  knihy  čitateľom  lipovými  kvetmi  a listami,  ktoré  vykonali 
predseda  TSK  MUDr.  Pavol  Sedláček,  MPH  a starosta  obce  Ing.  Vojtech  Čičmanec.  Prítomným  sa  tiež 
prihovorili najstarší občania, pán Ondrej Briatka a pani Paulína Beková, ktorá zarecitovala báseň Štefánikova 
matka.  Po  slávnostnom  programe  nasledovala  recepcia  s  jedlami  tradičných  receptov. 

Aktuálny počet obyvateľov k 17.12.2012 je 506 obyvateľov  z toho je 252 mužov a 254 žien. Počas roka sa 
narodili 3 deti (1 chlapec a 2 dievčatá), prisťahovalo sa 49 ľudí (31 mužov a 18 žien), odsťahovali sa 13 občania 
(7 mužov a 6 žien). Prvý krát v histórií obce počet obyvateľov prekročil 500 obyvateľov a prestali sme patriť 
medzi najmenšie obce.

Pozvánka na silvestrovské stretnutie a vítanie nového roka 2013
Poslanci  obecného  zastupiteľstva  a starosta  obce  pozývajú  všetkých  občanov  na  silvestrovské  stretnutie 
v     pondelok 31.12.2012  . Uskutoční sa pri vianočnom stromčeku vonku vedľa obecného úradu. Každý si môže 
priniesť občerstvenie podľa vlastného uváženia a ponúknuť ostatných. Vedenie obce bude podávať varené víno. 
S odbitím polnoci, po novoročnom prípitku a vzájomných gratuláciách sa potešíme novoročným ohňostrojom.  
Príďte spoločne privítať nový rok 2013.

Ako bude otvorený obecný úrad do konca roka 2012 a začiatkom roka 2013

V dňoch 21.12., 27.12., 28. a 31.12. 2012 bude obecný úrad zatvorený z dôvodov čerpania dovolenky všetkých 
pracovníkov obce.  Začiatkom nového roka bude obecný úrad  otvorený 2.  a 3.1.2013 a  dňa  4.1.2013 bude 
zatvorený. 
Vážení občania, veríme, že si svoje potrebné záležitosti včas vybavíte. Ďakujeme za pochopenie.

Už  počas  samotného  večera  sa  prejavil  záujem o knižnú publikáciu a väčšina 
prítomných  si  ju  aj  zakúpila,  či  už  pre  seba,  alebo ako vianočný darček  pre 
svojich blízkych. Cena publikácie je 13,- € a záujemcovia si ju môžu zakúpiť na 
obecnom úrade.  Celkový  náklad  tlače  bol  350  kusov,  čo  by  malo  byť  dosť 
výtlačkov  pre  všetkých  čitateľov.  Verím,  že  táto  reprezentatívna  publikácia 
o obci, bude tým správnym nástrojom k spoznávaniu histórie i súčasnosti, kde sa 
aj v bohatej fotografickej dokumentácii nájde väčšina našich občanov, rodinných 
príslušníkov, priateľov a známych. Chcel by som ešte poďakovať všetkým, ktorí 
sa na tvorbe publikácie podieľali a tiež všetkým občanom, ktorí poskytli veľmi 
vzácne  fotografie  zo  svojich  súkromných  fotoalbumov.  Nech  táto  zbierka 
textových a fotografických informácií  napomáha  k poznávaniu obce Kocurany 
minulej  i súčasnej,  jej  obyvateľov,  zvykov,  tradícií,  kultúrneho  a spoločenské 
života.



  

O čom  rokovalo  obecné  zastupiteľstvo  –  na  16.  zasadnutí  dňa  12.9.2012  poslanci  schválili  Všeobecne 
záväzné nariadenie č.56/2012 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Kocurany,  Výročnú 
správu obce Kocurany za rok 2011, kde sú zosumarizované všeobecné údaje o obci, informácie o rozpočte, 
majetku  a spoločenskom  a kultúrnom  živote  v obci.  V ďalších  bodoch  poslanci  prerokovali  a schválili 
uzatvorenie zmluvy na zriadenie záložného práva na bytovku Nižovec, II. etapa č. súp. 191 na dobu 30 rokov  
v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a tiež schválili pre dokončenú bytovku Nižovec, II. etapa výkon 
správy  majetku spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o. Prítomní boli oboznámení so správou o činnosti 
hlavného kontrolóra. Ďalej boli schválené požiadavky a zámery obce, požadované na zapracovanie v rámci 
pozemkových  úprav.  Pri  ďalšom bode  rokovania  boli  prítomní  oboznámení  o prácach  v rámci  výstavby 
námestia  obce.  Poslanci  odsúhlasili  zvolanie  verejného stretnutia  s občanmi  na  3.10.2012.  Vzhľadom na 
vývoj finančnej situácie v čerpaní rozpočtu bol prednesený návrh na 3. úpravu rozpočtu na rok 2012. Zmena  
rozpočtu sa vykonala medzi rozpočtovými položkami v príjmovej a výdavkovej časti. Celkový rozpočet sa 
nemenil. Dňa 26.9.2012 bolo zvolané neplánované rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré prerokovalo len 
jeden bod ohľadom opravy uznesenia č. 326/15/2012 písm. b), kde pri prepisovaní došlo k formálnej chybe, 
namiesto skutočného podielu výmery 7/32 bolo nesprávne uvedené 7/23. Toto bolo uvedené v kúpnej zmluve 
uzatvorenej  medzi  Obcou  Kocurany a Stanislavou  Vrbasovou  a Evou  Caklovou.  V poradí  18.  zasadnutie 
obecného  zastupiteľstva  sa  konalo  30.10.2012  a poslanci  prerokovali  pripravovaný  návrh  VZN  č.57 
o miestnych daniach a poplatku za komunálny a stavebný odpad, ďalej sa venovali vyhodnoteniu verejného 
stretnutia s občanmi obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o zriadení záložného práva  č. 0016-PRB-
2011/Z  na  bytovku  v prospech  Ministerstva  dopravy,  výstavby  a regionálneho  rozvoja  v zmysle  zmluvy 
o poskytnutí  dotácie  na  výstavbu  bytovky  Nižovec,  II.  etapa.  Počas  ďalšieho  rokovania  boli  prítomní 
oboznámení s priebehom prác na vypracovaní Zmien a doplnkov č.1 k územnému plánu obce Kocurany a tiež 
s prípravou vydania monografie o obci Kocurany.  Poslanci schválili  vytlačenie 350 ks knižnej publikácie. 
Posledné tohtoročné rokovanie obecného zastupiteľstva sa konalo 12.12.2012 a bolo to v poradí 19 rokovanie. 
Na tomto zasadnutí  OZ bolo schválené VZN č.  57 o miestnych daniach a poplatku za odpad,  ďalej  bola 
schválená v poradí IV. úprava rozpočtu na rok 2012. Do majetku obce bola zaradená dokončená a odovzdaná 
do užívania bytovka Nižovec, II. etapa. Dôležitým bodom rokovania bol návrh rozpočtu na roky 2013 až 
2015, pričom rozpočet na rok 2013 sa schvaľuje a rozpočet na roky 2014 a 2015 sa berie len na vedomie. 
Súčasťou  schvaľovania  rozpočtu  bola  aj  dôvodová  správa,  stanovisko  hlavného  kontrolóra  obce  a tiež 
povinne  zostavovaný programový  rozpočet.  Počas  prerokovávania  boli  v  návrhu  urobené  drobné  zmeny 
a rozpočet bol schválený. Po správe hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrolnej činnosti, bol schválený aj 
plán  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  na  I.  polrok  2013.  Starosta  predniesol  na  schválenie  plán 
zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  na  I.  polrok  2013  s nasledovnými  termínmi:  6.2.2013,  17.4.2013 
a 5.6.2013. Prítomní boli  tiež informovaní o skončení prác na monografií  obce a o prípravách na uvedení 
publikácie  medzi  čitateľskú  verejnosť  dňa  15.12.2012.  Zároveň  bola  určená  cena  pre  predaj  publikácie 
v sume 13,-  €  za  kus.  S blížiacim sa  koncom roka a s tým súvisiacou ročnou účtovnou uzávierkou,  bola 
schválená inventarizácia majetku vrátane inventarizačných komisií. Na záver rokovania starosta poďakoval 
poslancom za vykonanú prácu v prospech obce a poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Miestne dane a poplatok za odpad v roku 2013
Schválením  VZN  č.57/2012  o miestnych  daniach  a poplatku  za  odpad  sa  podľa  novelizácie  zákona 
č.582/2002 Z.z. upravili niektoré sadzby dane z nehnuteľnosti. Pre občanov obce sa daň z pozemkov a daň zo 
stavieb oproti predchádzajúcemu roku zásadne nemení. Zmena nastala v zlúčení dane za ornú pôdu a trvalé 
trávnaté porasty,  kde sa stanovila sadzba 0,85 %. Tiež zákon zlúčil  dane za stavebné pozemky a  ostatné 
plochy, kde sa stanovila sadzba 0,5 % v zastavanom území obce a 1,5 % mimo zastavaného územia obce. 
U daní zo stavieb sa oproti predchádzajúcim rokom nič nezmenilo. Daň za psa sa nezmenila, ostala 3,50 € pre  
rodinný dom a 17,00 € pre bytový dom. Poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu sa upravuje zo 17,00 € 
na 17,48 € za rok a občana. Záverom môžeme konštatovať, že pre občanov nedochádza k zvyšovaniu daní, 
žiaľ bolo nutné zvýšiť poplatok za vývoz odpadu. Zmeny, ktoré nastali u dane z nehnuteľností, je daňovník 
povinný oznámiť do 30 dní od nastania zmeny.  A ďalej daňovník, u ktorého nastala zmena, je povinný do 
konca januára podať daňové priznanie. Skončila povinnosť zaplatiť daň za psa do konca januára, dane sa  
budú platiť jednorázovo, alebo podľa určených splátok dane. Predpoklad platenia daní je v druhej polovici 
februára 2013, o čom budeme občanov informovať aj obecným rozhlasom.
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V roku 2012 sa okrúhlych životných jubileí dožili nasledovný občania:
65 rokov – Jozef Perniš č.35, Štefan Hepner č.71, Emília Čičmancová č.48, Antónia Cachovanová č. 6,       

                   Elena Turčaniová č.134, Gabriela Adámiková č. 66 a Anna Čičmancová č.58 
70 rokov -  Gustáv Kliniec č.74, Mária Mazáňová č.62
75 rokov -  Ferdinand Dúbravka č. 14
80 rokov – Mária Srnová č. 12, Helena Hianiková č.4, Mária Klincová č. 1 a Viliam Beka č. 116
85 rokov – Antónia Adámiková č. 106, Mária Klincová č. 15 a Hermína Ďureje č. 76
Najstaršími občanmi obce sú: Pavlína Beková - 91 rokov a Ondrej Briatka - 92 rokov. 
Všetkým jubilantom gratulujeme a prajeme veľa zdravia a pekných chvíľ prežitých v kruhu najbližších.

Prehliadka voľnočasových  aktivít „Jeseň je dar“ v Zemianskych Kostoľanoch
V sobotu 13.10.2012 sa v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnila prehliadka záujmovej činnosti seniorov z 
okresu  Prievidza  pri  príležitosti  „Mesiaca  úcty  k starším“.  Hlavným  organizátorom  bolo  Regionálne 
kultúrne centrum v Prievidzi, Obec Zemianske Kostoľany a Jednota dôchodcov Slovenska, okresná rada v 
Prievidzi. Medzi účinkujúcimi súbormi vystúpila so svojím programom aj spevácka skupina Hrabovka z 
Kocurian. Pripravili  si  pásmo ľudových piesní so svadobnou tematikou.  Nielen od publika v kultúrnom 
dome, ale aj od hodnotiteľov získali pochvalu za zlepšujúci sa trend spevu a samotného vystupovania. Za 
reprezentáciu obce a šírenie dobrého mena obce speváčkam ďakujeme.
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Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2012
V zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  obec  Kocurany ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje  za  tretí 
štvrťrok 2012 nasledovné zákazky s nízkou hodnotou,  ktorých hodnota bez DPH prevyšovala sumu 
1000 EUR: 

Predmet zákazky Hodnota 
zákazky

Identifikácia úspešného 
uchádzača

Stavebné úpravy námestia Kocurany na parcelách 
č. 129,133/2, 135/1, 136/5 v k.ú. Kocurany 7748,33 €

STS s.r.o.
Záhradnícka 3, Prievidza

Obec Kocurany ako verejný obstarávateľ v treťom kalendárnom štvrťroku 2012 vykonala celkom 30 
záznamov z prieskumu trhu na zákazky s nízkou hodnotou.

Schválená 4. úprava rozpočtu na rok 2012

Na 19. zasadnutí dňa 12.12.2012 bola schválená IV. úprava rozpočtu na rok 2012 nasledovne:

Príjem v € :           rozpočet     IV. úprava       Výdaj v € :                            rozpočet    IV. úprava 
podielové dane             51.000         56.585          energie (elektr. voda, plyn)        5.200         4.820
poplatky za odpad  8.000           8.250   poplatky, služby, telefón        9.590       11.965
poplatok za psa     410              450   poistenie majetku           700            955
daň z nehnuteľnosti       15.400         19.451   nákup strojov, materiálu         4.020         2.070 
poplatky a úhrady           2.623           2.416     správa obce                   30.100       31.747
prenájom majetku        56.100          69.414   odvody do poisťovní, DÚ        9.700       10.640
úroky     100               100   pozemky - nákup                            1.410         1.760
transfery zo ŠR   9.931         10.708   príspevok na spol. úrad Bojnice      1.400        1.162
kapitálové príjmy       381.320       376.096           vývoz odpadu                   10.500        9.990
ostatné príjmy                   50                50            kultúra, šport, hasiči                     3.200       11.055
úver zo ŠFRB             251.000       272.057           ostatné výdavky, úver      44.340       42.000
rezervný fond                14.600        11.680    investície                             660.374     685.844
peňažný fond – prevod                      7.920            územný plán                                          0        11.940
bankový úver                                            0            centrum obce                                10.000          9.229
Spolu:            790.534    835.177                                          790.534      835.177

Schválený programový rozpočet na rok 2013

Na 19. zasadnutí OZ dňa 12.12. 2012 bol schválený programový rozpočet obce na rok 2013 v štruktúre 
bežné, kapitálové a finančné operácie príjmové i výdavkové. Rozpočet je postavený ako vyrovnaný.

Príjem:                                      €               Výdaj:                       €

podielové dane                          55.000                       energie (elektr. voda, plyn)        4.600
poplatky za odpad                      8.300  poplatky, služby, telefón      16.080
poplatok za psa                         450               poistenie majetku           960
daň z nehnuteľnosti                          19.500  nákup strojov, materiálu         4.600
poplatky a úhrady                               2.673                 správa obce                   32.510 
prenájom majetku                             91.460  odvody do poisťovní, DÚ      11.000
úroky                            50  príspevok na spol. úrad Bojnice       1.400
transfery zo ŠR                       1.130  vývoz odpadu                   10.400
kapitálové príjmy                               7.000                kultúra, šport, hasiči                    13.100
ostatné príjmy                        100                       ostatné výdavky, úver       58.000
                                                                                                 investície                                              33.000   
Spolu:                               185.650                                           185.650
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